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Een van de bestuursleden van de Dutch
Fair Innovation is initiator en mede 
exploitant van de Bedrijfsschool H400 
in Nijmegen. Een unieke samenwerking 
tussen onderwijs en verschillende 
bedrijven op een plek. 

De bedrijven maken het leerlingen 
mogelijk om praktijkervaring op te doen 
in een ambachtelijk vak en zich zo voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt. Een interne 
stage met extra begeleiding wanneer dat 
nodig is. 

Vanuit dezelfde vernieuwende filosofie 
‘learning by doing’ wordt ook gewerkt op
het St. Dennis trainingscentrum met 
de kerncursussen: Bouwen, Lassen 
& Metaalbewerking, Houtbewerking, 
Loodgieter, Elektronica, Mechanica & 
Automonteur, Catering, Mode & Design, 
Haarverzorging & Cosmetica.

Vakopleidingen in Oeganda worden over het 
algemeen alleen theoretisch aangeboden.

DFI is een samenwerking aangegaan 
met Olav Boenders, mede-eigenaar van 
Wagagai Ltd. 

Wagagai Ltd. is een van de grootste 
stekkenkwekerijen van de wereld, dichtbij 
St. Dennis. Hier kunnen de leerlingen 

van de Vocational School praktijkervaring 
opdoen op de kwekerij. Ieder jaar loopt een 
groep leerlingen 2 tot 3 dagen per week 
stage op de farm. En elk jaar verlaten 100 
leerlingen de school met een diploma en 
80% van hen heeft kort daarna een baan of 
werken als zelfstandige.

Hiermee komt de droom van Father Francis 
uit: Jongeren krijgen een betere toekomst 
in Oeganda!

 

Father Francis Ssengendo

Is een zeer betrokken priester en de 
initiator en sturende kracht achter het 
St. Dennis Vocational Training Centre in 
Nkumba (vlakbij Entebbe) in Oeganda.

Het Vocational Training Centre is mede 
opgericht met steun van de Parochie Heilig 
Geist in Rauhenebrach (DE).

De belangstelling voor de praktijkschool 
is inmiddels zo groot dat een uitbreiding 
van het schoolgebouw en het 
onderwijsaanbod zeer gewenst is. 

Wij als bestuur van de Stichting Dutch 
Fair Innovation maken ons hier sterk 
voor. Vanuit Nijmegen benaderen wij 
diverse subsidiënten en personen om ons 
gezamenlijke doel te bereiken: 

Uitbreiding van het Vocational Training 
Centre met 2 nieuwe schoolgebouwen

 √ Schoolgebouw 1 is bestemd 
  voor de opleiding tot timmerman 
  en houtbewerker
 √ Schoolgebouw 2 wordt een 
  werkplek voor fijn mechanica en 
  een garagewerkplaats met 
  2 bruggen.

De totale kosten van het project 
bedragen € 66.000,--


